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 :امللخص
يهدف البحث إىل التعرف على دور األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها، والتعررف علرى     

أساليب التنشئة االجتماعية اليت تتبعها األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائهرا، وذركلا التعررف 
 اتيرر ات ائية بررم اتطسر ات اسررتأارت أارراد العينررة وبرمعلرى اررا إذا ذراا ىنررا  ارروال ذات داللررة إ  ر

( طالررب 1169وتكررطا رلتمرل البحررث ار   ،هج الطصري  التحليلر ادلررن طا ثاالبرالبحرث، ودرد اسررت د  
( 21( طالررب وطالبرة، بطادررل  102وتكطسنررع عينرة البحررث ار   سنسراسنيةبرة ار  طلبررة أدسرا  العلررط  اإوطال

باسنة أداة جلمل ادلعلطاات رالعتماد على اقياس ليكرت الثالث ، ست داع االست( إانث، واُ 81ذذطر، و 
 (  وتطصلع سنتائج البحث إىل:0665وذاا اعاال الثبات  

أا اسرتطى شلارسرة األسررة لردورىا يف تنميررة ادلسرؤولية االجتماعيرة لردى أبنائهررا ذراا ارتيًعرا  يرث بلرر   -
 ( 06715( ورضلراف اعياري 2640ادلتطسط احلسايب  

ى شلارسرة األسررة لاسرراليب السرطية يف تنميرة ادلسرؤولية االجتماعيررة لردى أبنائهرا جرا  ارتيًعررا أا اسرتط  -
(، وذركلا األسراليب  رر  06617( ورضلرراف اعيرراري  2651أيًضرا  يرث بلر  ادلتطسررط احلسرايب  

السطية اليت تتبعها األسرة يف تنمية ادلسرؤولية االجتماعيرة جرا ت ارتيعرة  يرث ع رلع علرى اتطسرط 
 ( 066836( واضلراف اعياري 2636سايب اقداره  

ال تطجرد ارروال ذات داللرة إ  رائية ار  انلرطر طلبرة ذليرة ال بيرة  رطة دور األسررة يف تنميرة ادلسرؤولية  -
 6ة لدى أبنائها تعزى دلتي  اجلنساالجتماعي

ة ادلسرؤولية ال تطجرد ارروال ذات داللرة إ  رائية ار  انلرطر طلبرة ذليرة ال بيرة  رطة دور األسررة يف تنمير -
 -اثسنررطي –علرريأ أساسرر  امررا اررطال ت  االجتماعيررة لرردى أبنائهررا تعررزى دلتيرر  ادلسررتطى التعليمرر  لرراب

 جااع  اأذثر( 6
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تطجرد اررروال ذات داللررة إ  ررائية ارر  انلررطر طلبررة ذليررة ال بيررة  ررطة دور األسرررة يف تنميررة ادلسررؤولية  -
ال لبررة الرركي    ت اليررروال ل رراحا ، وجررااالجتماعيررة لرردى أبنائهررا تعررزى دلتيرر  ادلسررتطى التعليمرر  لرر

 ينتمطا ألاهات استطاىأ التعليم   أساس  اأدل( 6
ة األب  عمررل ال تطجرد ارروال ذات داللرة إ  رائية برم اتطسرر ات أرا  عينرة البحرث تعرزى دلتير  اهنر -

 6اتقاعد( –اطظف  – ر 
برة بيرع ر األ   تير  اهنرة ال تطجد اروال ذات داللة إ  ائية بم اتطس ات أرا  عينرة البحرث تعرزى دل -

 اطظية ( 6  -
 يةالتنشئة االجتماع -لية االجتماعية  و الكلمات ادليتا ية: ادلسؤ 

The rol of the family in the development of social responsibility among 

its children 
Mustafa ahmed ben nassr            Halima Abdaullah almangoush           Houda Ali Egazeet 
Faculty 0f Education                    Faculty 0f Education                         Faculty 0f Education 
  Management and planning Department-        Department of Education and psychology - 

      Management and planning Department              
Abstract: 
The research aims to identify the role of the family in developing the 
social responsibility of its children, to identify the methods of 
socialization that the family follows in developing social responsibility 

among its children, as well as to identify whether there are statistically 
significant differences between the average responses of the sample 
members and the research variables. The research team used the 
descriptive and analytical method in this research, and the research 

community consisted of (1169) male and female students from the social 
sciences departments and the research sample consisted of (102) male and 
female students, of (21) males and (81) females, and the questionnaire 
was used as a tool to collect The information is based on the Likert three 

scale, and the reliability coefficient was (0.65) and the results of the 
research reached: - The level of the family's practice of its role in 
developing social responsibility among its children was high, with the 
arithmetic mean (2.40) and a standard deviation (0.715). 

- The level of the family’s practice of proper methods of developing social 
responsibility among its children was also high, as it reached the 

arithmetic mean (2.51) and a standard deviation (0.617), as well as the 
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abnormal methods used by the family in developing social responsibility 

came high as it obtained an arithmetic average of (2.36) ) And standard 
deviation (0.683). 

- There are no statistically significant differences from the perspective of 

students of the College of Education regarding the role of the family in 
developing the social responsibility of its children due to the gender 

variable. 

- There are no statistically significant differences from the perspective of 

students of the College of Education regarding the role of the family in 
developing the social responsibility of its children due to the variable of 
the father's educational level (basic education or higher - secondary - 
university or more). 

Keywords: Social Responsibility - Socialization                                                         

                        

 :مقدمة البحث
أا سرالاة اتتمرل وتقدارو وكاسرركو اررتبط ب رحة اليررد النيسررية واالجتماعيرة وتنشرئتو دا رل األسرررة،      

 االيرد يف اتتمل ىط صاسنل ادلستقبل، وىط احملطر واذلدف والياية؛ اإذا صلح اليرد صلح اتتمل 6     
تشكيل سلط  اليرد وا  مت ش  يتو اإسنساسنية و اصة وتلعب عملية التنشئة االجتماعية دوًرا ىاًاا يف      

يف السنطات األوىل ا  العمر وهبا تتحدد أظلاط اليرد السلطذية، وتياعلو االجتماع  ال اآل ري ، اأساليب 
ال بيرة الرريت يتبعهررا الطالرردي ، وأثررر اخلرراات ادلا ررية اإغلابيرة والسررلبية تررؤثر يف  يرراة اليرررد ادلسررتقبلية وعملررو 

ؤولية واعراتو ب بيعة احلقطال والطاجبات، وطبيعة األدوار اليت غلب أا يؤديها، وطبيعة تياعلو وعالداتو للمس
 (6                                                                   209، ص2011رآل ري  الناشف،

ؤثر يف سنررطع ترمرا أا ىنرا  عردة عطاارل جتماعيررة ذوار  ادلعلرط  أا األسرر تتمرايز يف أسراليب التنشرئة اال     
األسلطب ادلست د  يف تربية األبنا  ذالعالدة بم الطالدي ، وادلستطى التعليم  وثقااتهأ العلمية، وعدد أاراد 

 ( 3406، ص2013 علشري،  األسرة، و التها االدت ادية واالجتماعية
عما ذاسنرع عليرو، أصربح ار  الضرروري ترسري   ويف ىكا السياال وال زايدة تعقد احلياة اإسنساسنية أ عاًاا    

 6عو، أو بم اليرد ال سنيسو وأسرتووأتذيد ايهط  ادلسؤولية االجتماعية يف العالدة بم اليرد ورلتم
 ودد  ث اإسال  على االىتما  بتنمية ادلسؤولية االجتماعية الشاالة ادلتطازسنة وداة تعاىل      
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رْمَل َوالَْبَ رَر َوالُْيرَؤاَد ُذرلو أُولَِئرَا َذراَا َعْنرُو َاْسرُؤوال"  اإسررا :"َوال تَرْقُف َاا لَْيَس َلَا بِِو  ويف  (37ِعْلٌأ ِإْا السَّ
( وتعترا 104،8احلرديث ال رحيح درطة رسرطة   ل" ذلكرأ راٍع وذلكرأ اسرؤوة عر  رعيترو"  الب راري،

وة ألا   ايرررزان رلعقرررل والتيكررر   واإرادة وال جرررريح ادلسرررؤولية االجتماعيرررة  اصرررية إسنسررراسنية يف ادلقررررا  األ
 ( 6                                                                 3، ص2008واال تيار يف اليعل  داسأ،

وادلسرؤولية االجتماعيرة ارتب ررة رلنمرط األ الدرر  لليررد والثقررة رلرنيس والررطع  االجتمراع  واإ سرراس      
، وادلسرؤولية االجتماعيرة ع  وإدرا  ىدف اإسنسراا ار  احليراةية االجتماعية، وى  ارتب ة رلتعليأ والط رذلط 

ى  األساس، ألا الشعطر األ الد  " الضم " ىط سنتيأة  تمية للتنشئة وال بية االجتماعيرة الريت أساسرها 
 ( 6  101ص-97، ص2014األسرة  ذراة، ودعل ،

ماعيررة أ رد دعررائأ احليراة اتتمعيرة األساسررية ووسريلة للتقررد  اليرردي واجلمرراع ، وتعرد ادلسرؤولية االجت     
وتقراس ديمررة اليرررد مرردى عملررو للمسررؤولية ارراه سنيسررو وارراه اآل ررري ، ذمررا أا إ سرراس اليرررد ردلسررؤولية 

 دة اتتمل االجتماعية ي قل الشعطر رلطاجب لدى اليرد، ويؤدي إىل التزااو ردلعاي  والقطاعد اليت تقطي و 
، 2014 عطدة،  وآتليو، أاا اسنعدا  الضم  و عف ادلسؤولية االجتماعية يؤدي إىل  عف اتتمل وهتاوسنو

 ( 6 4ص
رذتسراب اليررد للقريأ وادلعرراي  ة يف رلتمعنررا اإسرالا  احملراا ، علرى أعليرة دور األسرر  طا ثاالبر يؤذردو      

 ذيزة أساسية ا  رذائز ال بية اإسالاية 6ادلقبطلة اجتماعًيا، اادلسؤولية االجتماعية ر 
 يث يال   يف رلتمعنا اللييب بشكل عا ، وطلبة الكلية بشكل  اص بعض ادلشكالت االجتماعية       

و يراب بعرض القريأ واالااىررات الريت اسرد اعررة ادلسرؤولية االجتماعيرة، شلرا يعيرري عمليرات التنميرة البشرررية 
تبررار طلبررة ذليرة ال بيررة ىررأ ارر  يقررل علرى عرراتقهأ اسررؤولية ذرراى يف إعررداد واالجتماعيرة واالدت ررادية، ورع

الناشئة يف ادلستقبل القريب، و يث إا ادلعلأ يكطا ددوة ل البو اينبي  أا تكطا ت رااتو وسلطذو ظلطذجا 
( بدعأ 2018ػلتدى بو، وا   الة اا دد  ا  تطصيات يف ادلؤكر التحض ي لقمة األسرة العربية  تطسنس،

ايهرط  التماسرا األسررري، و ررس ثقاارة ادلسررؤولية االجتماعيرة لرردى ذاارة ائرات اتتمررل واؤسسراتو العااررة 
واخلاصرة للتطعيررة  ررطة ايهررط  االسنتمررا  واحليرراظ علرى الثقااررة والرر اث والقرريأ اإسنسرراسنية واإسررالاية وتثمررم 

( ارر   رررورة تنشررئة 2016ري، ادلسرؤولية االجتماعيررة وإدراجهررا يف التعلرريأ، وارا أوصررع بررو دراسررة  احلررا
األسررة ألبنائهرا انرك ال رير علرى القريأ اإسرالاية، و رب الرطط  واالسنتمرا ، وا ر ا  األسنلمرة والقرطاسنم الرريت 
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تنلأ شؤوهنأ يف اتتمل، وبكلا رأت رلمطعة البحرث  ررورة تنراوة ادلط رطع ودراسرة دور األسررة يف تنميرة 
 ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها 6

 
 كلة البحث:مش

تعد ادلسؤولية االجتماعية اؤشرراً  ضرارايً دلردى تقرد  اتتمعرات اإسنسراسنية ورديهرا، شلرا يت لرب اىتمااراً      
ا  األسرة وذااة ادلؤسسات االجتماعية، ولقد لط   يف اآلوسنرة األ ر ة ظهرطر اشركالت اجتماعيرة تطاجرو 

يشررع برم بعررض ال لبررة يف اجلااعررات الليبيررة رلتمعنرا الليرريب، وك تكرر  اجلااعررات منرأى عرر  ذلررا  يررث ت
ظررطاىر اجتماعيررة سرررلبية، انهررا عررد  اإ سررراس رآل ررري ، واألانسنيرررة، و ررب الرركات، وعرررد  عمررل اليررررد 
ادلسؤولية ااه سنيسو وأسرتو ورلتمعو، وظاىرة العنف ال اليب، وعرد  ادلبراالة، والشرعارات الريت كأرد القبيلرة 

يمررة الطدررع، واليرال يف االاتحرراانت، والكتابررة علرى جرردراا الكليررة، علرى  سرراب الررطط ، واالسرتهتار بق
واقاعد الدراسة، وإلقا  اليضالت على األرض، وعد  االلتزا  رلقطاسنم والضطابط، وسلالية إشارات ادلررور 
ب يف ال ردات، واالبتعاد ع  ادلشارذة يف األسنش ة العلمية والثقااية شلرا أثرر سرلباً بتردت اسرتطى ثقاارة ال رال

عررة التعاوسنيرة، وتزيررد نز درر  اتتمرل وتقدارو، وتقررل ايرو النوعرد  اإ سراس ردلسررؤولية االجتماعيرة، شلررا يعيري ر 
 االسنيعالية بكة الياعلية، ويشيل ايو الضعف والت اذة 6

 رررورة البحررث والتق رر  عرر  دور  طا ثاالبرر ىدرة الدراسررات  طلررو اقررد رأوسنلرًرا ألعليررة ادلط ررطع وسنرر     
الف دورىرا ر ررتالف بيرة يف تنميرة ادلسرؤولية االجتماعيرة لردى عينرة ار  طرالب ذليرة ال بيرة وا رتاألسررة اللي

 6اتي ات البحث
 :ة البحث يف السؤال الرئيس التايلتساؤالت البحث: تتمحور مشكل

 ؟ملسؤولية االجتماعية لدى أبنائهاما دور األسرة يف تنمية ا 
 -:اليرعية التاليةسنبثقع التساؤالت وا  سؤاة البحث الرئيس ا

 ؟دلسؤولية االجتماعية لدى أبنائهااا األساليب اليت تتبعها األسرة يف تنمية ا -
ىرل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة  -

 ؟ة لدى أبنائها تعزى دلتي  اجلنسادلسؤولي
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نررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة ىرل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عي -
تعلرررريأ  -ادلسرررؤولية االجتماعيررررة لرررردى أبنائهررررا ر ررررتالف اتيرررر  ادلسررررتطى التعليمرررر  لرررراب  أارررر 

 جااع  اما اطال( -تعليأ اثسنطي -أساس 
ىرل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة  -

 -تعلريأ أساسر  -ئها ر تالف اتي  ادلستطى التعليم  لا   أار ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنا
 جااع  اما اطال( -تعليأ اثسنطي

ىرل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة  -
 اتقاعد( -اطظف -ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها ر تالف اتي  اهنة األب  عمل  ر

ال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة ىرل تطجررد ارررو  -
 اطظية( -ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها ر تالف اتي  اهنة األ    ربة بيع

 
 -يهدف البحث احلايل إىل: أهداف البحث:

 التعرف على دور األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها6 -
 األساليب اليت تتبعها األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها6التعرف على  -
التعررف علررى اررا إذا ذاسنررع ىنررا  اررروال ذات داللرة إ  ررائية بررم اتطسرر ات اسررتأارت عينررة  -

البحرث يف دور األسررة يف تنميرة ادلسررؤولية االجتماعيرة لردى أبنائهررا ر رتالف ادلتير ات التاليررة:  
 6اهنة األ ( –اهنة األب  –م  لا  ادلستطى التعلي –تعليم  لاب ادلستطى ال –اجلنس 

 :: تكم  أعلية البحث احلايل يفأمهية البحث
 6دلسؤولية االجتماعية لدى أبنائهاليع اسنتباه األسرة أبعلية دورىا يف تنمية ا -
السريعة اليت  ميك  أا تييد دراسة ادلسؤولية االجتماعية يف عقيي التطازا بم التحطالت والتي ات -

 6ه ىكه التيي ات واسؤوليتو ضلطىااري يف اتتمل، وبم اا ػلس بو اليرد ااا
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تزويررد العررراالم يف ادليرررداا ال برررطي مأمطعرررة اررر  احلقرررائي عررر  اسرررتطى ادلسرررؤولية االجتماعيرررة،  -
رة يف تساعدىأ يف إعداد الاااج ال بطية واإرشادية للنهطض أبساليب التنشرئة االجتماعيرة لاسر

 6  دلسؤولية االجتماعية لدى أبنائهاتنمية ا
يتنراوة البحرث احلرايل ائرة ىااررة ار  ائرات اتتمرل الليريب تتمثررل يف طلبرة ذليرة ال بيرة الركي  يُرْعررطَّة  -

 عليهأ يف بنا  استقبل أاضل للمأتمل واساعلتهأ يف إعداد األجياة القاداة  
 مصطلحات ومفاهيم البحث: 

ج يكذر  طة بعض احلقرطال والطاجبرات ويررتبط بط رل زلردد للمكاسنرة دا رل  اعرة أو تعريف الدور: " ظلطذ 
 6        (109، ص2014اعم " ذراة، ودعل ،اطدف اجتماع  

اتاة األوة الكي تتأ ايرو عمليرة التنشرئة االجتماعيرة لليررد الركي يتلقرى ايهرا ال يرل "تعرف أبهنا األسرة:  
، 2003التطجيررو والتطااررري والتياعررل اررل اتتمرررل واآل ري " عبررد ادلرررنعأ،  طريقررة إدرا  احليرراة وأيًضرررا ذيييررة

 (49ص
وتعرف إجرائًيا أبهنا ى  األسرة اليت تسعى إىل تطجيو وإرشاد أبنائها رلتحل  رلقيأ واأل رالال االجتماعيرة 

 6ىل كاسكهأ أسراًي واجتماعًيااليا لة اليت تؤدي إ
6  دمحم، "لإلسنسررراا أو الطصررررطة رليررررد دلسرررتطى اعرررم اررر  ادلعيشررررةإشرررباع احلاجرررات االجتماعيرررة "التنميرررة: 
 (14، ص2015

 6وتعرف إجرائًيا أبهنا زايدة   يلة اليرد ا  اخلاات والقيأ االجتماعية اليت يكتسبها ا  األسرة
الشرعطر ادلسؤولية االجتماعية: "اسؤولية اليرد الكاتية ع  اجلماعة أاا  سنيسو وأاا  رلتمعو، وأاا   ، وىر  

 (                                                                                        10ص ،2001رلطاجب االجتماع ، والقدرة على عملو والقيا  بو " احلارث ،
زااو رلقيأ ذما تعرف أيًضا أبهنا" أ ساس اليرد رلياعلية والنشاط، وأدا  الطاجبات االجتماعية ادل تلية والت

وادلعاي  االجتماعية ادلطجطدة يف اتتمل وإ ساسو هبطيتو، وددرتو على ادلشاطرة يف األ داث وادلطادف اليت 
تدور  طلو، وتت لب انو واجًبرا، واردى اسنتمائرو لططنرو الركي يعريال ايرو، و برو لرو و رصرو علرى الردااع عنرو 

 6(94، ص2014ودعل ،" ذراة، 
 6 س ادلست د  للمسؤولية االجتماعيةرجة استأابة عينة البحث على ادلقياوتعرف إجرائًيا أبهنا د

 6دلسؤولية االجتماعية لدى أبنائهادور األسرة يف تنمية ا د ادلط طعية:احلدو  حدود البحث:
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 ذلية ال بية مدينة ا راتة6 احلدود ادلكاسنية:
دسرأ  -ية  دسرأ ال بيرة وعلرأ الرنيسسناسنسرا  اإنرة ا رراتة أبدسرا  العلرط طلبرة ذليرة ال بيرة مدي دود البشرية:احل

دسرأ اعلررأ  –دسرأ رايض األطيرراة  -دسررأ اخلدارة االجتماعيررة -دسرأ ال بيررة اخلاصرة -اإدارة والت  ريط 
 الي ل( 

 20196 -2018ايل يف الي ل الدراس   ريف، البحث احلمت ت بيي احلدود الزانية: 
 

 اإلطار النظري للبحث: 
"عملية تعلأ وتعليأ وتربية، تقط  على التياعل االجتماع ، وهتدف  عراها زىراا أبهنا :االجتماعية التنشئة

إىل إذساب اليرد يف سلتلف ارا ل  ياتو سلطًذا، واعاي  اعينة، واااىات اناسبة، ُتسهَّل لو االسندااج يف 
 6(36، ص 2011احلياة االجتماعية " زىراا، 

اليت يتبعها الطالدي  يف تربية األبنا ، وار  األسراليب ال رحيحة وى  ال رال  :أساليب التنشئة االجتماعية
التقبرل وادلسراواة واالعترزاز والتقرردير واتسراال ادلعاالرة، وبعررض األسراليب تكرطا  اطئرة ذلررا أتثر  سرليب علررى 

 6  ة واإعلاة والقسطةتنشئة األبنا  ذالراض والتيردة بم األبنا ، واحلماية الزائد
التقبل والتشأيل: ويق د بو القبرطة ودف  ادلعاالرة، والتأراوب ارل ال يرل، واحلرطار -1األساليب السطية: 

اعو، وتط يح األاطر لو، ويساعد ىكا األسلطب يف تنمية ش  ية ال يل، وشرعطره رألار  والثقرة رلرنيس، 
 6تطاصل ال اآل ري ، والتعاوا اعهأوال
يف الطدرع ادلناسرب  ر  ال ي رل ال يرل إىل الضربط اإغلرايب: ويق رد برو دردرة الطالردي  علرى الترد ل -2

ار لة التسيب، ويكطا ذلا رإدناع، ويساعد ىكا األسلطب على تنمية الثقرة رلرنيس، وتكرطي  عالدرات 
 6(48، ص2011 ادل در السابي،  انجحة ال اآل ري  والتياعل اعهأ

ال يل ويتضم  ذلا الطدطف التسلط : ويتمثل يف ارض أ د الطالدي  رأيو على  -1األساليب    السطية:
أاا  ر بات التلقائية أو انعو ا  القيا  بسلط  اعم لتحقيي ر باترو  ر  ولرط ذاسنرع اشرروعة، ويرؤدي ىركا 
االااه إىل تكطي  ش  ية  ائية واكعطرة ا  السل ة، تشعر بعرد  الكيرا ة واحلر ة،  ر  واثقرة يف سنيسرها 

 تليها، وت بح ا در دلي للمأتمل 6يف أودات ذث ة، تتعدى على شلتلكات الي  وت
اإعلاة: أا إعلاة ال يل ا  ِدبل والديو غلعل ال يل يشعر بيقداا اإ ساس رألا  النيس  وادلادي،  -2

وتر  ال يل دوا تشأيل على اا يقط  بو ا  سلط  ار طب ايو، أو زلاسربتو علرى السرلط  اخلراطم، وار  
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طلرو أو يبديرو ار  رأي، ذركلا إعلراة  اجاترو الش  رية، وار  أشكاة اإعلاة عد  إسن ات الطالدي  دلرا يق
أسباب اإعلاة  االت االسني اة وال الال، ذكلا  روج األ  واألب للعمل، وترر  ال يرل ار ة ار  الرزا  
دوا رعاية، وذكلا ذثرة أاراد األسرة ييقد ال يل الرعاية اليت يت لبها، شلا ي تب عليو ش  ية دلقة ا ددة 

ذها بررم ال رطاب واخل رأ، وي رربح اليررد اادررداً للحساسرية االجتماعيرة ايسررهل عليرو سلاليررة تت ربط يف سرلط 
 ( 3326، ص2013القطاسنم علشري، 

التكبكب يف ادلعاالة: وىط عد  استقرار الطالدي  يف أسلطب اط د، واتيي عليو لكييية اعاالرة ال يرل  -3
ارة، ويثاب عليو ارة أ رى، شلا غلعل ال يل  ا   يث الثطاب والعقاب، ايعادب ال يل على سلطٍ  اعمٍ 
 اتكبكًر يف سلطذو، وتتميز ش  يتو عنداا يكا رالزدواجية6 

احلمايرة الزائردة: ويتمثرل يف ديرا  أ رد الطالردي  أوذالعلرا سنيابرة عر  ال يرل رلطاجبرات وادلسرؤوليات، اررال  -4
 تليرة، وينشرأ اليرررد بش  رية  اسنعرة،  رر  تتراح لرو ارصرة ا رراذ درراره بنيسرو، أو ارصرة ا تيررار سنشراطاتو ادل

استقلة، تعتمد على الي  يف دياداهتا وتطجيهها، وتتسأ ىكه الش  ية بعد  االستقرار على  اة، واسنعدا  
ال ذيز، وعد  النضج، واخلطف ا  ادلسؤولية، وعد  الثقة رلنيس، ورلقرارات ادلت ركة، وعرد  تقبرل النقرد  

 ( 536، ص2011زىراا، 
ايهطاهرررا: ادلسرررؤولية االجتماعيرررة ىرررر  الترررزا  اليررررد يميرررل األسنلمرررة والتقاليررررد  ؤولية االجتماعي   ة:املس   

االجتماعية يف اتتمل الكي يعيال ايو، وعملو دلا ي در عنو ا  سلط  زلمرطد أو اركاط  اهر  أ ردى دريأ 
 ادلطاطنة، وذلا عالدة رلتيك  اإغلايب لليرد 6 

يرة عناصرر أساسرية تتمثررل يف االىتمرا  رجلماعرة، واهرأ اليررد لسرلطذو اارراه عناصررىا: للمسرؤولية االجتماع
 6(99، ص2014اة، ودعل ،  ذر  اجلماعة، واشارذتو يف األعماة اليت تساعد يف عقيي أىدااها

 :أنواع املسؤولية االجتماعية
 ادلسؤولية الدينية : وى  التزا  ادلر  أبواار الدي  وسنطاىيو 6 -1
دية: وتتعلي رألاعاة اليت يكطا ادلر  ايها اسؤوالً أاا   م ه، وأاا   ، وتندرج ادلسؤولية األ ال -2

 ايها النطااي أي األاعاة الباطنة 6
 ادلسؤولية ادلدسنية : وتتحدد ىكه ادلسؤولية واقاً للقطاسنم الط عية اإسنساسنية 6 -3
ايررررو وتقاليررررده وسنلمررررو  ادلسرررؤولية االجتماعيررررة : وىرررر  التررررزا  ادلررررر  بقررررطاسنم اتتمرررل الرررركي يعرررريال -4

 6( 14، ص2012 العألو،
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 ة املسؤولية االجتماعية:أمهي
 اعل اليرد عن راً ااعالً يف اتتمل، بعيداً ع  اجلطاسنب السلبية اهتماً مشكالت رلتمعو 6 16
و إذا تعار ررع اررل ادل ررلحة ظلر  يف اليرررد اإدرا  بنتررائج سررلطذو، شلررا غلعلررو يتنرازة عرر  بعررض ا رراحل6 2

 6العااة
 تنم  يف اليرد تقبل التي ات اليت عدث ا  أجل تنمية وتقد  رلتمعو 66 3
 ( 76،ص2015عقي التآلف وال ابط بم أبنا  اتتمل بشكل عا  القميزي، 46

يكرررطا اليرررد اسررؤوال عررر  سنيسررو يتحمررل اسرررؤولية درائررو وسررلطذو اليرررردي  مظ  اهر املس  ؤولية االجتماعي  ة:
و يف أدا  الطاجبات، واالجتهاد يف التعاوا والتياعل ال اآل ري  ليعل اخل  واالجتماع ، ويعتمد على سنيس

ل اح رلتمعو ووطنو، وا  أ  ر الاىر سنقص ادلسؤولية االجتماعية اال  اب، وىط  ربة ع  النيس وعر  
ت الطادررل وعررر  اتتمررل، ويتمثرررل يف العزلررة، والضرررياع واالسنسررحاب واألانسنيرررة، وراررض التعررراوا وا تقررار الررركا

 6(53، ص2014سنتما  وال ىدف  عطدة، واجلماعة، وليس لديو ا
 دور األسرة يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى أبنائها:

تعتررا األسرررة أ ررد أىررأ ادلؤسسررات االجتماعيررة الرريت يعتمررد عليهررا اتتمررل يف رعايررة أاررراده وترررربيتهأ،      
االجتماعية على أذمل وجو وتسعى األسرة إىل تدريب  وتلقينهأ ثقااة اتتمل، وهتيئتهأ لتحمل اسؤولياهتأ

أبنائها انك ال ير علرى الشرعطر ردلسرؤولية والقردرة علرى عملهرا بدايرة ار  األارطر ال ري ة إىل ارا ىرط أعقرد 
وأصرعب؛ ليشررب ال يررل ويكررا وىرط دررادر علررى عمررل ادلسرؤولية، ويتضررح دور األسرررة يف  رررس ادلسررؤولية 

تعراليأ الرردي  اإسررالا  وتعلرريأ األبنرا  ذيييررة التياعررل االجتمرراع ، وتكررطي  االجتماعيرة ارر   ررالة  رررس 
العالدات االجتماعية، و رس اياىيأ  ب الطط  واالسنتما ، واحملاالة على ادلمتلكات العااة وارادبة سلط  

 ( 1036، ص2013األبنا  دا ل و ارج ادلنزة  ذراة، ودعل ،
 :الدراسات السابقة

داع الدراسررة الكشررف عررر  اسررتطى ادلسررؤولية االجتماعيرررة لرردى طلبرررة ىررر (9002دراس  ة مش  رف  -1
اسرتطى تعلريأ الطالردي (  –اجلااعة اإسالاية بيزة، والكشف ع  اليروال اليت تعزى دلتي ات   اجلنس 

( طالررب وطالبرررة واسررت داع البا ثرررة ادلررنهج الطصررري  االرتبرراط ، ذمرررا 600وتكطسنررع العينررة اررر   
وعليررل  t-test  ررائية، التكررارات، والنسرب ادلئطيرة وا تبرارات اسرت داع عردد ار  األسراليب اإ

وا تبرررار شرررييو البعرردي، وأظهررررت النترررائج أا طلبررة اجلااعرررة اإسرررالاية لرررديهأ  ANAVAالتبرراي  
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اسررتطى ارتيررل ارر  ادلسرررؤولية االجتماعيررة، ذمررا أظهرررت النترررائج وجررطد اررروال ذات داللررة يف اسرررتطى 
واإانث، وجررا  ل راح اإانث،ذمررا بينررع وجرطد اررروال يف اسررتطى  ادلسرؤولية االجتماعيررة برم الرركذطر

تعلريأ األب وجرا  ل رراح التعلريأ اإعردادي، وذرركلا وجرطد ارروال يف اسررتطى تعلريأ األ  وجرا  ل رراح 
 تعليأ األ  االبتدائ  6  

ىداع الدراسرة التعررف علرى العالدرة برم ادلهرارات االجتماعيرة، وذرالً ار   (9002دراسة الفرجاين  -2
عاليرة الركات، وادلسرؤولية االجتماعيرة، وذركلا التعررف علرى اليرروال برم الركذطر واإانث يف ذرٍل ارر   ا

( 150ادلسررؤولية االجتماعيررة( وتكطسنررع عينررة الدراسررة ارر    -اعاليررة الرركات -ادلهررارات االجتماعيررة
ة إ  ائية دالة طالباً، وطالبة ا  سلتلف اجلااعات الليبية، وتطصلع سنتائج الدراسة إىل أسنو تطجد عالد

بم ادلهارات االجتماعية واعالية الكات، وذكلا تطجد عالدة إ  ائية دالة بم ادلهارات االجتماعية، 
وادلسرؤولية االجتماعيرة لردى عينرة ار  طرالب اجلااعرة الليبيرم، وذركلا بينرع الدراسرة أسنرو تطجرد ارروال 

 يف اااه الكذطر6ذات داللة إ  ائية بم اتطس   درجات الكذطر، واإانث، وذلا 
ىداع الدراسة التعرف على دور األسرة يف تنمية ادلسرؤولية االجتماعيرة لردى  (9002دراسة عبيد  -3

وادرل  -ادلعطدرات الريت عرد ار  ديرا  األسررة بردورىا –أبنائها محاور االستباسنة الثالثة  أساليب التنشئة 
والتعررررف علرررى داللرررة اليرررروال  ادلسررؤولية االجتماعيرررة( لررردى عينرررة اررر  طرررالب جااعرررة ادللرررا سرررعطد،

 -ادلسررتطى التعليمر  لررا  -ادلسررتطى التعليمر  لراب -اإ  رائية ر رتالف اتيرر ات الدراسرة اجلنس
اهنة األ ( واست داع البا ثة االستبياا ذأداة للدراسة، وبينع النتائج أا األسرة  الباً  -اهنة األب

أبنائها، وبينع الدراسة أا ال الب وال البات يف  اا كارس دورىا يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى
جااعة ادللا سعطد يتمتعطا مستطى عاٍة ا  ادلسؤولية االجتماعية، ذما أظهرت النترائج أسنرو ال تطجرد 
ارروال ذات داللررة إ  ررائية بررم اسررتأارت أاررراد عينرة الدراسررة ضلررط وادررل ادلسررؤولية االجتماعيررة بررم 

ادلسررتطى التعليمر  لراب،  يررث ذاسنرع اليررروال ل راح اآلر  الرركي  ال اتير ات الدراسرة ااعرردا اتير  
 يقرؤوا وال يكتبطا 6

ىررداع الدراسرة الكشرف عرر  اسرتطى ادلسرؤولية االجتماعيررة  (9002دراس ة م ماديو والبقع اوي  -4
لردى طررالب ادلر لررة الثاسنطيررة يف ان قررة  ائررل، والتحقرري ارر  درجررة ا تالاهررا تبعرراً ال ررتالف  احلالررة 

( طالبرراً، 1026ة لاسرررة، وادلسرتطى التعليمرر  لكرل ارر  األب واأل ( شرار  يف الدراسررة  االجتماعير
وطالبة، وذشيع الدراسة أا استطى ادلسؤولية االجتماعية لعينة الدراسة ذاا  رم  ادلتطسرط، وبينرع 
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الدراسرة وجررطد اررروال ذات داللررة إ  رائية بررم اتطسرر ات درجررات ال رالب علررى اقيرراس ادلسررؤولية 
 6ليأ درئهأ وأاهاهتأ جااع  اأعلىية ل اح الكي  ذاا استطايت تعاالجتماع

 
 

 :التعليق على الدراسات السابقة
إىل التعررف علرى دور األسررة يف تنميرة  عىرداسات رلتنرطع يف أىردااها، ابعضرها اتسمع ىكه الدرا -1

لررى وادررل ( وبعضررها يهرردف إىل التعرررف ع2015ادلسرؤولية االجتماعيررة لرردى أبنائهررا ذدراسررة  عبيرد،
 6ادلسؤولية االجتماعية لدى ال الب

 6يل، وىكا يتشابو ال البحث احلايلطبقع اعلأ الدراسات السابقة يف اؤسسات التعليأ العا -2
است داع الدراسات السابقة ادلنهج الطصي  التحليل ، وىكا اا يتيي ال البحث احلايل  يث ذاسنع  -3

 يف األساليب اإ  ائية6 االستباسنة األداة ادلست داة، وذكلا تشابو اعلمها
أذدت الدراسات السابقة على أعلية دور األسرة، وادلؤسسات األ رى يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية  -4

 6يعطة عليو يف بنا  ادلستقبللدى الشباب اجلااع  الكي 
ادة ا  استياد البحث احلايل ا  الدراسات السابقة يف عديد ادلنهج ادلتبل، وبنا  أداة البحث، واالستي -5

 6  البحث احلايلئج سنتاوتطظيف سنتائج ىكه الدراسات يف  اإطار النلري،
 : إجراءات البحث

 ادلنهج الطصي  التحليل  دلالئمتو ذلكا النطع ا  البحطث 6 طا ثاالب است داع منهج البحث :
يااعة ا راتة  ية يف ذلية ال بيةسناسنس يل طلبة أدسا  العلط  اال تكطا رلتمل البحث ا  جمتمع البحث :
، وذلرررا واقررراً 2019 -2018( طالرررب وطالبرررة للي ررل الدراسررر ،  ريرررف، 1169  والبررال  عرررددىأ

 إ  ائية دسأ التسأيل بكلية ال بية يف جااعة ا راتة 6 
( إانث 81( ذذرررطر، و 21( طالرررب وطالبررة بطادرررل  102: تكطسنررع عينرررة البحرررث ارر    عين  ة البح   ث

 واجلدوة التايل يط ح ذلا : 
 ( يبم التكرارات والنسب ادلئطية واي اتي  اجلنس 1جدوة                      

 النسبة ادلئطية التكرار    اجلنس    
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 2066   21    ذذر
 7964 81  أسنثى
 10060 102 اتمطع

( طالبة 81%( وعدد اإانث  2066( طالباً وبنسبة  21أا عدد الكذطر ا  اجلدوة السابي يتضح      
 ،%10060( طالب وطالبة بنسبة 102  %( وبكلا يكطا اتمطع الكل  لعينة البحث7964  وبنسبة

ئية واجلرردوة التررايل حبسررب العينررة ال بقيررة العشررطاة ال بيررة بكليرر سنسرراسنيةيررار العينررة ارر  األدسررا  االودررد مت ا ت
 :يط ح ذلا

 ةسنساسنييف األدسا  اال ( يبم عدد الكذطر واإانث2جدوة ردأ  
حبسررررررب طر عررررردد الرررررركذ عدد اإانث عدد الكذطر  القسأ  

 العينة ال بقية العشطائية
عررررررردد اإانث حبسررررررررب 
 العينة ال بقية العشطائية

 15        02      172    22    دسأ ال بية وعلأ النيس 
 14        08      163    87    دسأ إدارة و  يط
 06        02      70    24    دسأ ال بية اخلاصة
 22        01      252    11    دسأ اعلأ ا ل

 12        00      134    00    دسأ رايض األطياة
 16        04      185    49    دسأ اخلداة االجتماعية 

 85        17      976    193   اتمطع 
 102                    1169       اتمطع الكل  

( 1169سنال   أا إ ايل عردد ال لبرة وال البرات يف أدسرا  العلرط  االجتماعيرة  وة السابي ا  اجلد     
( ار  102حبسب إ  ائية دسأ التسأيل بكلية ال بية وىط رلتمرل البحرث احلرايل، وتطزيرل عينرة البحرث  

 6     ينة ال بقية العشطائية يف ذل دسأالكذطر واإانث حبسب الع
( ودرد مت االسرتعاسنة 2015على بعض الدراسات السابقة ذدراسة  عبيد،  طا ثاالبل اطل :ة البحثأدا

 هبرا يف إعررداد أداة البحررث، وتكطسنررع االسررتباسنة ارر  شرقم، وتتضررم  الشرري األوة اتيرر ات البحررث وىرر 
اهنرة األ (ويتضرم  الشري الثرات  -اهنرة األب -ادلستطى التعليم  لرا  -ادلستطى التعليم  لاب - اجلنس

( اقرررة، واجلررداوة التاليررة تط ررح اتيرر ات االسررتباسنة اطزعررة بررم األسرراليب السررطية الرريت 19  ارر  االسررتباسنة
 تست داها األسرة، وبم األساليب    السطية:
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 : متغريات البحث وهي
 إانث( واجلدوة التايل يبم ذلا: -  اتي  اجلنس /ذذطر 16

 ( يبم التكرارات والنسب ادلئطية واي اتي  اجلنس3جدوة  
 النسبة ادلئطية التكرار    اجلنس    
 2066   21  ذذر
 7964 81  أسنثى
 10060 102 اتمطع

( وبنسبة 81%( وعدد اإانث  2066  ( طالب وبنسبة21سنال   أا عدد الكذطر  ا  اجلدوة السابي 
 6%10060( بنسبة 102%( وبكلا يكطا اتمطع الكل  لعينة البحث  7964 

جرااع  امرا ارطال(  –تعلريأ اثسنرطي  -طى التعليمر  لراب  تعلريأ أساسر  اأدرلادلتي  الثات: ادلسرت 26
  واجلدوة التايل يط ح ذلا :

   ( يبم التكرارات والنسب ادلئطية واي اتي  ادلستطى التعليم  لاب4جدوة  
 النسبة ادلئطية  التكرار   ادلستطى التعليم  لاب 

 % 3463 35  تعليأ أساس  اأدل
 %2166  22 تعليأ اثسنطي

 %4461 45 جااع  اما اطال
 %10060 102 اتمطع
( 35سنال   أا ادلستطى التعليم  لاب ذاا عدد التكررارات للتعلريأ األساسر  اأدرل ا  اجلدوة السابي 

%( يف  ررم ذرراا عرردد 2166( بنسرربة  22%( والتعلرريأ الثرراسنطي ذاسنررع عرردد التكرررارات 3463بنسربة  
 6%(4461( بنسبة  45ااع  اما اطال  التكرارات للأ

جرااع  امرا  –تعلريأ اثسنرطي  -تعلريأ أساسر  اأدرل -: ادلستطى التعليمر  لرا   أار ادلتي  الثالث 36
    اطال( واجلدوة التايل يط ح ذلا : 

 ( يبم التكرارات والنسب ادلئطية واي اتي  ادلستطى التعليم  لا 5جدوة  
 ية النسبة ادلئط  التكرار   ادلستطى التعليم  لا  

 %1168 12  أا 
 %6467   66 تعليأ أساس 
 %1168 12  تعليأ اثسنطي



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال عددال ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

554 

 

 %1168   12 جااع  اما اطال
 %10060 102 اتمطع
( 12سنال   أا ادلستطى التعليم  لا  ذاسنع عدد التكررارات دلسرتطى التعلريأ  أار (   ا  اجلدوة السابي

%( أاررا التعلررريأ 4667( بنسرربة  66رات  %( وللتعلرريأ األساسرر  اأدررل ذرراا عرردد التكرررا1168  بنسرربة
%( يف  رم ذراا عرردد التكررارات دلسرتطى التعلرريأ 1168( بنسربة  12الثراسنطي اكاسنرع عردد التكرررارات  

 %( 11686( بنسبة  12جااع  اما اطال  
  اتقاعد( -اطظف -ادلتي  الرابل : اهنة األب  عمل  ر 46

 اهنة األب ( يبم التكرارات والنسب ادلئطية واي اتي 6جدوة  
 النسبة ادلئطية التكرار  اهنة األب
 %3563 36 عمل  ر
 %4361 44 اطظف
 %2166 22 اتقاعد
 %10060 102 اتمطع

( بنسررربة 36( سنال ررر  أا عررردد التكررررارات دلهنرررة األب عمرررل  رررر ذاسنرررع  6ارر  اجلررردوة السرررابي ردرررأ   
%( يف  ررررم جررررا ت 4361( بنسرررربة  44   %( أاررررا عرررردد التكرررررارات دلهنررررة اطظررررف اكاسنررررع3563 

 ( 21666( بنسبة  22التكرارات دلتقاعد 
 اطظية(         -ادلتي  اخلااس: اتي  اهنة األ  :   ربة بيع 56

 ( يبم التكرارات والنسب ادلئطية واي اتي  اهنة األ 7جدوة  
 النسبة ادلئطية التكرار اهنة األ 
 %8962 91 ربة بيع
 %1068 11 اطظية
 %10060 102 اتمطع

%( 8962( بنسرربة  91ربررة بيررع  ا عرردد التكرررارات لنررطع اهنررة األ  سنال رر  أار  اجلرردوة السررابي      
 6%(1068( بنسبة  11ة األ  اطظية  وجا ت عدد التكرارات لنطع اهن

للتأذد ا  صدال األداة مت عر ها على رلمطعة ا  احملكمم ا  أعضا  ىيئة التدريس ومت  :مدق األداة
  6ت الالزاة يف صيا ة بعض الكلماتصال يتها للبيئة الليبية ال إجرا  التعديالاالتياال على 
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( طالب وطالبرة ار  طلبرة 30للتأذد ا  ثبات األداة مت تطزيل االستباسنة على عينة عشطائية   :ثبات األداة
ا ذروسنبراخ األدسا  االجتماعية يف ذلية ال بية وإد اة البياانت على جهراز احلاسرطب واسرت راج اعاارل ألير

 :( واجلدوة التايل يط ح ذلاspssرست دا   احلزاة اإ  ائية للعلط  االجتماعية 
 

 ( يبم اعاال الثبات رست دا  اعاال أليا ذروسنباخ8جدوة  
 ديمة الثبات رست دا  اعاال أليا ذروسنباخ         

   0665 اعاال الثبات أليا ذروسنباخ

( وىرر  تعتررا ديمررة جيررردة 0665ديمررة الثبررات معاارررل أليررا ذروسنبرراخ   سنال رر  أا ارر  اجلرردوة السررابي     
 6ا استباسنة البحث جاىزة لالست دا وبكلا تكط 

( اسررتباسنة، حبسررب عرردد ال ررالب يف ذررل دسررأ، 102ودررد مت تطزيررل االسررتباانت علررى عينررة البحررث       
دد مت التطزيرل بشركل عشرطائ ، ومت ( و 2وادلطزعم حبسب العينة ال بقية العشطائية ذما ابم يف اجلدوة ردأ  

اس جاع االستباانت وا  مت إد اة البياانت على جهاز احلاسطب ورست دا   احلزارة اإ  رائية للعلرط  
 6     اسبة( وإجرا  الطسائل اإ  ائية ادلنspssاالجتماعية 

وى   ادلتطسط   است دا  عدة وسائل إ  ائية يف البحثمت: الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف البحث
لعينترم اسرتقلتم، وا تبرار عليرل التبراي  اآل رادي، والتكرررارات،  tاحلسرايب، واالضلرراف ادلعيراري، وا تبرار 

 والنسب ادلئطية، واعاال ألف ذروسنباخ ( 6 
سرت دا  سرلأ الية االجتماعية لردى أبنائهرا مت وللح طة على النتائج ولتحديد دور األسرة يف تنمية ادلسؤو 

( 0666=3÷2(  2=1-3أبداً( ودد مت  ساب ا ة ذل ا  البدائل  –أ ياانً  –الثالث   دائماً ليكرت 
 وبكلا يكطا تطزيل دور األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها ذما ابم يف اجلدوة التايل :

 ( اعيار احلكأ على ادلتطس ات احلسابية عند تيس  النتائج9  جدوة ردأ
 استطى دور األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية تطسط احلسايبادل ادى  

 دائًمرررررا 1666إىل  1ا  
 أ ياانً  2633إىل  1667ا  
 أبًدا 3إىل  2634ا  

 :بسؤال البحث الرئيس وهو : النتائج املتعلقةنتائج البحث 
 ؟دلسؤولية االجتماعية لدى أبنائهااا دور األسرة يف تنمية ا 
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على ىكا السؤاة مت است دا  ادلتطسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل اقرة ا  اقرات االستباسنة  ولإلجابة
 :ائج ذما ى  اط حة رجلدوة التايلوذاسنع النت
 ( يط ح دور األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها واي ال تيب التنازيل  10جدوة                   

تطسررررررررررررررررررررط ادل اليقرات    ت
 احلسايب

االضلرررررررررررررررررررررراف 
 ادلعياري

الرررررررررر 
 تبة

دور 
 األسرة

 دائماً  1 06535 2675 تشأعين أسريت على االلتزا  أبسنلمة اجلااعة 1
 دائماً  16 06654 2671 كنعين أسريت ا  التاع ردلاة للمحتاجم 2
إذا ذاا أ د أداريب يسمح للعمالرة  ر  النلاايرة رلعمرل لديرو  3

 التس  عليواإا أسريت ت لب اين 
 دائماً  12 06536 2666

 دائماً  7 06637 2666 تتأاىل أسريت اساعديت لكبار الس  4
 دائماً  5 06541 2664 تط ح يل أسريت واجبايت ااه سنيس  5
 دائماً  3 06525 2663 تشرذين أسريت يف اإعداد للمناسبات اليت تقيمها 6
 دائماً  14 06614 2662 عيةكنعين أسريت ا  ادلشارذة يف األعماة الت ط  7
 دائماً  4 06722 2659 تطجهين أسريت  ينما أرا  النياايت يف اكاا    سل ص ذلا 8
 دائماً  6 06698 2655  ت لب اين أسريت عد  إزعاج اجل اا 9
 دائماً  15 06698 2655 كنعين أسريت ا  تطجيو األاراد للنلااة العااة 10
 دائماً  8 06624 2654 اسبات االجتماعية ذالعزا  اثالً تتأاىل أسريت  ضطري للمن 11
عثين أسريت على التبلي  ع  ا  يتعاال رلرشطة إال إذا ذاا ا   12

 أداريب
 دائماً  11 06801 2642

 دائماً  9 06644 2637  تتأاىل أسريت اتابعيت أل بار رلتمع  13
ة إال يف أسريت ال تتيي على دبطة اشارذيت يف األعماة الت طعي 14

  عيات تعراها
 أ ياانً  13 06705 2617

عثرين أسررريت علرى تطجيررو ار  يعبررث ردلمتلكرات العااررة إال إذا   15
 ذاا ا  أداريب

 أ ياانً  10 06801 2615

 أ ياانً  17 06534 2605  تقط  أسريت بزايرة أداريب عين 16
 رراف علرر َّ أسرررريت ارر  التبليررر  عرر  التأرررار الرركي  يتالعبرررطا  17

 ألسعارر
 أ ياانً  18 06783 1696

 أ ياانً  2 06682 1690 تشأعين أسريت على التاع رلد  18
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 أ ياانً  19 06857 1683  اف عل َّ أسريت ا  التبلي  ع  اروج  احملكرات  19
 دائماً  -  06715 2640 الدرجة الكلية  
ة يف تنميرة ادلسرؤولية االجتماعيرة لردى يتبم أا اسرتطى دور األسرر  (10مال لة اجلدوة السابي ردأ       

( ورضلررراف 2640أبنائهررا جررا  ارتيًعررا  يررث سنال رر  ارر  اجلرردوة أا ادلتطسررط احلسررايب للدرجررة الكليررة  
( ودد يعزو ذلا إىل أا ذل أسرة  ري ة على اذتساب أبنائها القيأ واالااىات اإغلابية 06715اعياري  

( ودراسة 2015وتتعارض سنتائج البحث ال دراسة  عبيد،، وتقاليدهاعاي  وعادت اتتمل اليت تتطااي ال 
 (2015 البقعاوي، وال ماداوي، 

 : سنتائج التساؤة الثات ادلنبثي ا  التساؤة الرئيس وىط 
 اا األساليب اليت تتبعها األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها ؟ -

 ط احلسايب واالضلراف ادلعياري واجلدوة التايل يط ح ذلا :لإلجابة على ىكا التساؤة مت است دا  ادلتطس
 ( يبم ادلتطسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لاساليب السطي اليت تتبعها األسرة11جدوة ردأ  

ادلتطسررررررررط  األساليب السطية  ت
 احلسايب

االضلررررررررررراف 
 ادلعياري

دور  الرتبة
 األسرة

 سنطع األسلطب

 أسلطب التشأيل دائماً  1 06535 2675 سنلمة اجلااعةتشأعين أسريت على االلتزا  أب 1
أسررررررررررلطب الضرررررررررربط  دائماً  5 06541 2664 تط ح يل أسريت واجبايت ااه سنيس  2

 اإغلايب
تشررذين أسرريت يف اإعرداد للمناسربات الرريت  3

 تقيمها
 أسلطب التشأيل دائماً  3 06525 2663

ترررطجهين أسررررريت  ينمرررا أرارررر  النيرررراايت يف  4
  ص ذلااكاا    سل

أسررررررررررلطب الضرررررررررربط  دائماً  4 06722 2659
 اإغلايب

أسررررررررررلطب الضرررررررررربط  دائماً  6 06698 2655 ات لب اين أسريت عد  إزعاج اجل ا 5
 اإغلايب

 أسلطب التشأيل أ ياانً  2 06682 1690 تشأعين أسريت على التاع رلد   6
 - - دائماً  -  06617 2651 الدرجة الكلية            
سنال   أا استطى دور األسرة يف تنمية ادلسؤولية االجتماعية رست دا  األساليب  دوة السابيا  اجل     

( واضلررررراف 2651الضررربط اإغلررررايب( جرررا  ارتيعرررراً متطسرررط  سررررايب دررردره   -السرررطية  أسرررلطب التشررررأيل
األوىل  ( وى   تشأعين أسريت على االلترزا  أبسنلمرة اجلااعرة( ردلرتبرة1( وجا ت اليقرة  06617اعياري 
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( واليقرة األدىن يف األساليب السطية اليت 06535( واضلراف اعياري  2675متطسط  سايب ارتيل ددره  
( مستطى أ يااًن وى   تشأعين أسريت على التاع رلد ( وى  تتبل أسلطب 2تتبعها األسرة ذاسنع لليقرة  

( ودد يعزو ذلا 06682دره  ( ورضلراف اعياري د1690التشأيل  يث جا ت متطسط  سايب ددره  
إىل  رص األسرة و طاهرا علرى أبنائهرا أ يرااًن ار  تعر رهأ دلضرعيات أو أارراض عقرب تراعهأ رلرد  ودلرة 
وع  األسرة  لليائدة اليت يتح ل عليو ادلتاع رلد  يف اذتساب األجر وال حة اجلسمية ا  اديد  الاي 

 الد  6
 واالضلرااات ادلعيارية لاساليب    السطية  سب ال تيب التنازيل( ينب ادلتطس ات احلسابية 12جدوة ردأ  

ادلتطسرررررررررررط  األساليب الي  سطية  ت
 احلسايب

االضلررررررررراف 
 ادلعياري

دور  الرتبة
 األسرة

 أسلطب األسرة

أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  دائماً  16 06654 2671 كنعين أسريت ا  التاع ردلاة للمحتاجم 1
 التسلط والقطة

يسررمح للعمالرة  ر  النلاايررة  إذا ذراا أ رد أدراريب 2
 رلعمل لديو اإا أسريت ت لب اين التس  عليو

 

لطب سررررررررررررررررررررررررررررررأ دائماً  12 06536 2666
التكبرررررررررررركب يف 

 ادلعاالة
 أسلطب اإعلاة دائماً  7 06637 2666 تتأاىل أسريت اساعديت لكبار الس  3
أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  دائماً  14 06614 2662 كنعين أسريت ا  ادلشارذة يف األعماة الت طعية 4

 التسلط والقطة
أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  دائماً  15 06698 2655 ا  تطجيو األاراد للنلااة العااةكنعين أسريت  5

 التسلط والقطة
تتأاىرل أسررريت  ضررطري للمناسرربات االجتماعيررة   6

 ذالعزا  اثالً 
 أسلطب اإعلاة دائماً  8 06624 2654

عثين أسريت على التبلي  ع  ا  يتعاال رلرشطة إال  7
 ذاا ا  أداريبإذا  

أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  دائماً  11 06801 2642
التكبرررررررررررركب يف 

 ادلعاالة
 أسلطب اإعلاة دائماً  9 06644 2637  تتأاىل أسريت اتابعيت أل بار رلتمع  8
أسررريت ال تتيررري علررى دبرررطة اشررارذيت يف األعمررراة  9

 الت طعية إال يف  عيات تعراها
أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  أ ياانً  13 06705 2617

التكبرررررررررررركب يف 
 ادلعاالة
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1
0 

عثررين أسررريت علرررى تطجيررو اررر  يعبررث ردلمتلكرررات 
 العااة إال إذا ذاا ا  أداريب

أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  أ ياانً  10 06801 2615
التكبرررررررررررركب يف 

 ادلعاالة
1
1 

أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  أ ياانً  17 06534 2605  تقط  أسريت بزايرة أداريب عين
 احلماية الزائدة

1
2 

 راف علرر َّ أسرريت ارر  التبلير  عرر  التأرار الرركي  
 ا رألسعاريتالعبط 

أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  أ ياانً  18 06783 1696
 احلماية الزائدة

1
3 

أسررررررررررررررررررررررررررررررلطب  أ ياانً  19 06857 1683  اف عل َّ أسريت ا  التبلي  ع  اروج  احملكرات 
 احلماية الزائدة

 ----   دائماً  -  06683 2636 الدرجة الكلية  
يف تنميرررة ادلسرررؤولية االجتماعيرررة ( سنال ررر  أا اسرررتطى شلارسرررة األسررررة 12ارر  اجلررردوة السرررابي ردرررأ       

التكبركب يف ادلعاالرة( جرا   -التسرلط والقرطة -احلمايرة الزائردة -رسرت دا  األسراليب  ر  السرطية  اإعلراة
( وى  ذما اال   أسنو أدرل اتطسرط 06683( ورضلراف اعياري 2636ارتيًعا  يث جا  متطسط ددره  

 تتبرل أسرلطب التسرلط والقرطة، مسرتطى شلارسرة ارتيررل ( والريت16ار  األسراليب السرطية ودرد جرا ت اليقررة  
( واضلرررررراف 2671وىرررر  كنعين أسررررريت ارررر  التررررراع ردلرررراة للمحترررراجم(  يررررث بلررررر  اتطسرررر ها احلسررررايب 

( ودرد يعرزو ذلررا إىل أا األسررة تردر  ار  ىررأ حباجرة للمراة أذثرر ارر  األبنرا   طاراً ارر  06654اعيراري 
ا احلاجة والعطز وىأ ليسطا ذكلا، أاا اليقرة األدىن اكاسنرع لليقررة بعض األش اص ادلنااقم الكي  َيدَّعطُ 

( واليت تتبل أسلطب احلماية الزائدة وى    اف عل َّ أسريت ا  التبلي  ع  اروج  احملركرات(  يرث 19 
( 06857( ورضلرراف اعيراري  1683جا ت مستطى شلارسة أ يااًن لاسرة ودد بل  اتطسر ها احلسرايب  

لا إىل أا األسرة عررص علرى أبنائهرا و راف علريهأ ار  التبلير  علرى اروجر  ادل ردرات  طًارا ودد يعزو ذ
 عليهأ ا  التعرض لإل رار يف التبلي  ع  ىكه اليئة 6      

 :وادلتيرع ا  التساؤة الرئيس وىط سنتائج السؤاة الثالث
رة يف تنميررة ىرل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرر -

 ؟لدى أبنائها ر تالف اتي  اجلنسادلسؤولية االجتماعية 
لعينترررم اسرررتقلتم للتعرررف علرررى داللرررة اليرررروال برررم  tولإلجابررة علرررى ىررركا التسررراؤة مت اسررت دا  ا تبرررار 

 :ئج ذما ى  اط حة رجلدوة التايلاستأارت أاراد عينة البحث وذاسنع النتا
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 لعينتم استقلتم بم اتطس ات أاراد عينة البحث واي اتي  اجلنس tديمة  ( يبم13جدوة  
 استطى الداللة درجة احلرية tديمة   االضلراف ادلعياري ادلتطسط احلسايب العدد  اجلنس
 06589   100      06541 46369 31609 21 ذذر
 36872 30656 81 أسنثى
( وىركا يعرين 0605( وىر  أذرا ار    06589الداللرة    ( سنال ر  أا اسرتطى13ار  اجلردوة ردرأ       

أسنرو ال تطجرد اررروال ذات داللرة إ  رائية ارر  انلرطر طلبرة ذليررة ال بيرة تعرزى دلتيرر  اجلرنس أي سنقبرل الير ررية 
( وتتعرارض ارل سنتررائج 2015ال ريرية، وسنرراض الير رية البديلرة، وتتشرابو سنترائج البحرث ارل دراسرة  عبيرد،

الرريت ( و 2014جررا ت اليررروال ل راح اإانث، وذرركلا دراسرة  اليرجررات، ( الريت2009دراسرة  اشرررف،
 جا ت اليروال ل اح الكذطر6 

 : ل ادلنبثي ا  التساؤة الرئيس وىطسنتائج التساؤة الراب
ىررل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسررتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة ادلسررؤولية 

جررااع   -تعلريأ اثسنرطي -الف اتير  ادلسرتطى التعليمرر  لراب  تعلريأ أساسر االجتماعيرة لردى أبنائهرا ر رت
 اما اطال( ؟

 ولإلجابة على ىكا التساؤة مت است دا  ا تبار عليل التباي  األ ادي، واجلدوة التايل يط ح ذلا : 
 يبم ا تبار عليل التباي  األ ادي دلتي  ادلستطى التعليم  لاب (14جدوة ردأ  

 التباي  ادلربعات رلمطع درجة احلرية اتطسط ادلربعات ( Fديمة    لةاستطى الدال
 بم اتمطعات 60.809 2 30.404 1.510 226.
 دا ل اتمطعات 1993.044 99 20.132  
 اتمطع 2053.853 101   

و ال ( وىكا يعين أسن0605( وى  أذا ا    06226سنال   أا استطى الداللة    السابيا  اجلدوة      
تطجرد ارروال ذات داللرة إ  رائية ار  انلرطر طلبرة ذليرة ال بيرة تعرزى دلتير  ادلسرتطى التعليمر  لراب   تعلريأ 

جااع  اأذثر( أي سنقبل الير ية ال يرية، وسنراض الير رية البديلرة، وتتعرارض سنترائج -اثسنطي-أساس  اادل
إعدادي، وتتعارض ال دراسة ( واليت جا ت ل اح استطى تعليأ اآلر  2009البحث ال دراسة اشرف،
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( والريت جرا ت اليرروال ل راح اآلر  الركي  ال يقررؤوا وال يكتبرطا وتتعرارض أيًضرا ارل سنتررائج 2015 عبيرد،
 ( واليت جا ت ل اح الكي  استطى تعليأ درئهأ اتطس ًا 20156دراسة  البقعاوي، وال مادي، 

 :س ادلنبثي ا  التساؤة الرئيس وىطسنتائج التساؤة اخلاا
ل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة ىر -

 -تعلريأ أساسر  -ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها ر تالف اتي  ادلستطى التعليم  لا   أار 
 جااع  اما اطال( ؟  -تعليأ اثسنطي

ج ذما ى  ابينة يف اجلدوة ذاسنع النتائولإلجابة على ىكا التساؤة مت است دا  ا تبار التحليل األ ادي و 
 :التايل

 ( يبم ا تبار عليل التباي  األ ادي دلتي  ادلستطى التعليم  لا 14جدوة ردأ                           

 رلمطع درجة احلرية اتطسط ادلربعات ( Fديمة    استطى الداللة
 التباي  ادلربعات

 مطعاتبم ات 168.247 3 56.082 2.915 038.
 دا ل اتمطعات 1885.606 98 19.241  
 اتمطع 2053.853 101   

    
 ( وىكا يعين أسنو06050( وى  أصير ا    06038( سنال   أا استطى الداللة   14ا  اجلدوة ردأ  

تطجرد ارروال ذات داللرة إ  رائية ار  انلرطر طلبرة ذليرة ال بيرة تعرزى دلتير  ادلسرتطى التعليمر  لرا  أي سنقبررل 
 يط ح ذلا :واجلدوة التايل البديلة،  الير ية ال يرية، وسنراض الير ية

 يتطسط احلسايب واالضلراف ادلعيار ( يبم ادلستطى التعليم  لا  وادل15جدوة  
 

 ادلستطى التعليم  لا  التكرار االضلراف ادلعياري ادلتطسط احلسايب

 أا           12 5.70486 47.0000
 تعليأ أساس  66 3.89564 46.1970
 تعليأ اثسنطي 12 5.11904 45.2500
 ااع  اما اطالج 12 4.79504 42.4167
 اتمطع 102 4.50945 45.7353
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رلنلر إىل جدوة ادلتطس ات صلد أا اليروال ل راح ال لبرة الركي  ينتمرطا ألاهرات اسرتطاىأ التعليمر       
  األاهررات درد اررد الطدرع الكررايف لتنشررئة أساسر  اأدررل، ويعرزي اريرري البحررث ذلرا إىل أا ىرركه اليئرة ارر

أبنرائه  التنشررئة ال ررحيحة الريت تعررطَّدا عليهررا ار  أسرررهت  وىرر  أذثرر  رصرراً علررى سنقرل القرريأ واالااىررات 
والتقاليرررررد ألبنرررررائه  ليكطسنررررررطا أارررررراد صررررراحلم لاسرررررررة وللمأتمرررررل، وتتشرررررابو سنتررررررائج البحرررررث ارررررل دراسررررررة 

( والررريت جررا ت ل ررراح 2015 رررمادي، والبقعرراوي،( وتتعرررارض النتررائج ارررل دراسررة  ال2009 اشرررف،
 ال الب الكي  استطى تعليأ أاهاهتأ جااع  اأعلى 6 
 سنتائج التساؤة السادس ادلنبثي ا  التساؤة الرئيس وىط:

ىرل تطجررد اررروال ذات داللررة إ  ررائية يف اسرتأارت عينررة البحررث  ررطة دور األسرررة يف تنميررة  -
 اتقاعد( ؟ -اطظف -ف اتي  اهنة األب  عمل  رادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها ر تال

ولإلجابة على ىكا التساؤة مت است دا  ا تبار عليل التبراي  اآل رادي وذاسنرع النترائج ذمرا ىر  اط رحة  
 رجلدوة التايل : 

 ( يبم عليل التباي  األ ادي دلتي  اهنة األب16جدوة ردأ                                  

 درجة احلرية اتطسط ادلربعات ( Fديمة    لةاستطى الدال
 رلمطع
 ادلربعات 

 التباي 

 بم اتمطعات 626. 2 313. 015. 985.
 دا ل اتمطعات 2053.227 99 20.740  
 اتمطع 2053.853 101   

( وىركا يعرين أسنرو ال 0605( وى  أذا ا    06985( سنال   أا استطى الداللة   16ا  اجلدوة ردأ  
 -د ارررروال ذات داللرررة إ  رررائية بررم اتطسررر ات درا  العينرررة تعرررزى دلتيرر  اهنرررة األب       عمرررل  ررررتطجرر

 اتقاعد( أي سنقبل الير ية ال يرية، وسنراض الير ية البديلة6  -اطظف
  سنتائج التساؤة السابل ادلنبثي ا  التساؤة الرئيس وىط :

 رطة دور األسرررة يف تنميررة ىرل تطجررد ارروال ذات داللررة إ  رائية بررم اسررتأابع عينرة البحررث  -
اطظية(؟ ولإلجابة على  -ادلسؤولية االجتماعية لدى أبنائها ر تالف اتي  اهنة األ    ربة بيع

 :اليروال واجلدوة التايل يط ح ذلا للتعرف على داللة tىكا التساؤة مت است دا  ا تبار 
 واي اتي  اهنة األ   t( يبم ا تبار 17جدوة ردأ  
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ادلتطسرررررررررررررررررررررررط  العدد    اهنة األ 
 احلسايب

االضلررررررررررررررررررراف 
 ادلعياري

اسررررررررررررررررررررررتطى  درجة احلرية tديمة 
 الداللة

 06570 100  06571  46610 456824    21    ربة بيع
 36660 456000 81    اطظية
( وىركا 0605( وى  أذا ار   06750( سنال   أا استطى الداللة  17ا  اجلدوة السابي ردأ        

اررروال ذات داللررة إ  رائية ارر  انلرطر طلبررة ذليررة ال بيرة تعررزى دلتير  اهنررة األ  أي سنقبررل يعرين أسنررو ال تطجرد 
الير ية ال يرية، وسنراض الير ية البديلة، ودد يعزى ذلا إىل األاهات ادلطظيات وررت البيطت  ري ات 

رسرة دورىر  يف على أا يكطسنطا أبنائه  لديهأ أ سراس ردلسرؤولية االجتماعيرة ولريس للطظييرة أتثر  علرى شلا
تربية أبنائه ،  يرث أا أ لرب أاهرات ال لبرة يشرتيل  يف اهنرة التردريس وار  واجربه  أا يكسرنب أبنرا ى  

 اىات اليت ير ى عليها اتتمل 6القيأ واالا
 التوميات :

بنا  وتربيتهأ إثرا  وسائل اإعال  باااج تطعية األسرة رألساليب السطية اليت تساعد يف تنشئة األ -1
 6ساليب ال حيحةرأل

إسنشرا  اراذررز ات   رة تسرراعد يف تطجيرو األسرررة لط رل احللررطة للمشركالت الرريت ت رراداها يف  -2
 6 ئها، وتطعيتها رألدوار ادل لطب انها القيا  هبااتابعة سلطذيات وت راات أبنا

ت رطير ادلنرراىج الدراسررية، حبيررث تسرهأ يف تنميررة ادلسررؤولية االجتماعيررة لردى األاررراد انررك ال ررير  -3
تنمية اإ ساس بقيمة االسنتما  لاسرة والرطال  ذلرا وللمأتمرل وللرطط ، وال ذيرز علرى  ررس دريأ و 

 6ع ، واالطلراط يف دضااي اتتملاإيثار، والعمل الت ط 
التطعية الدينية يف ادلساجد أبعلية دور األسرة يف تنشئة األبنا ، و ث  يل أاراد اتتمل على أعلية  -4

 6  ئ اإسالايةلتمسا رلقيأ وادلبادا
 : املقرتحات
عمريرة  إجررا  حبرطث أ ررى اشراهبة تبرم دور األسررة يف تنميرة ادلسرؤولية االجتماعيرة علرى ارا رل -1

 6ودراسية ومتي ات سلتلية
دور ادلسررأد( يف تنميررة ادلسرررؤولية  –دور اجلااعررة  –ور ادلدرسررة دإجرررا  حبررطث أ رررى تط ررح    -2

 6 ااعية واعراة اااه األاراد ضلطىاالجتم
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 القرآن الكرمي املصادر:
 :املراجع

 والنشر6 ار اليكر لل باعة: لبناا 6ب وت( 8اتلد  6صحيح الب اريالب اري،  -1
 20186اا جطا-22- 21(6 2018 س6األسرة العربية تطسنادلؤكر التحض ي لقمة تقرير  -2
ع  وادررل ادلسرررؤولية الش  ررية االجتماعيرررة لرردى الشرررباب اجلررراااحلررارث ، زايرررد برر  عأررر ،  -3

ارذز  :أذادميية انيف للعلط  األانيةالرايض: السعطدية6  (20016  السعطدي وسبل تنميتها
 6  راسات والبحطثالد

رللرررة  6دور األسرررة يف ترسررري  درريأ ادلطاطنرررة (620166  احلررراري، صرررالح الرردي  أبرررط بكرررر -4
 6جااعة ادلردب:سذلية ال بية، اخلم  6(8العدد ، ال بطي

 ، عاك الكتب، القاىرة، ا ر16ط (620116 ة النيسية لاسرةال حزىراا، سنا   ااد،  -5
اليررررررروال يف ادلسررررررؤولية (620156 عقرررررل دمحم،، صرررررمادي، أدررررررد عبرررررد اتيررررررد، والبقعرررررراوي -6

االجتماعية لدى طالب ادلر لة الثاسنطية يف ان قة  ائل ردلملكرة العربيرة السرعطدية يف  رط  
 (26العدد ، 11، رللد ل بطيةاتلة األردسنية يف العلط  اعدد ا  ادلتي ات، 

دار  6 ا رررر:اإدارراا دراسررة سنيسررية ألسرربابو وسنتاجررو (620036  عبررد ادلررنعأ، عيرراف دمحم -7
 6ة اجلااعيةادلعرا

دور األسرررة يف تنميرة ادلسررؤولية االجتماعيررة (6 62015 عبيرد، عهررطد بنرع انصررر برر  عبيرد -8
 ادلملكة العربية السعطدية6 ، رسالة ااجست     انشطرة، جااعة ادللا سعطد،لدى أبنائها

ادلسرررؤولية االجتماعيرررة وعالدتهرررا رل رررراع النيسررر   (20126 6 العألرررو، دمحم سررراا  ررح -9
رسرررالة ااجسررت   ررر  6 وتطذيررد الررركات لرردى أراارررل  رررب شرررهدا  اليردرراا يف زلاالرررة  ررزة

  6الس م :اجلااعة اإسالاية 6انشطرة
ية االااه وادلمارسرررة( وعالدتهرررا ادلشرررارذة السياسررر (620146 عررطدة، ايسرررر علررر  دمحم -10

رسررالة ااجسررت   رر  6 ردلسرؤولية االجتماعيررة وأتثرر  األدررراا لرردى جااعررة القرردس ادليتط ررة
 الس م 6: رة، جااعة القدس ادليتط ة،  زةانشط 
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العالدة بم ادلهارات االجتماعية واعالية الكات لدى  (620146 اليرجات، أ ال  دمحم -11
جااعة ادلن طرة، : ذلية اآلداب6 رسالة ااجست     انشطرة6 بليبياعينة ا  طالب اجلااعة 

 ا ر 6
اعالية براناج إرشادي لتنميرة ادلسرؤولية االجتماعيرة لردى (6 62008 داسأ،  يل دمحم -12

 الس م:اجلااعة اإسالاية،  زة 6رسالة ااجست     انشطرة6 طالب ادلر لة الثاسنطية
دور األسنش ة ال البيرة يف تنميرة ايهرط  ادلسرؤولية  (620156 القميزي، دد ب  عبد  -13

وردررة عمرررل اقدارررة دللتقررى اجلااعرررات اخلليأيرررة  6االجتماعيررة لررردى طررالب جااعرررة اتمعرررة
 20156، 13-10دلسؤولية االجتماعية وا
دررطة الرركذا  االجتمرراع  يف  6(2014ة6   طررارال، ودعلرر ، سنطرجراا عررادذرارة، صرريا -14

6 جلرررررااع  احلرررررديثادلكتررررب ا هررررط  الررررركات االجتماعيرررررةتيعيررررل ادلسرررررؤولية االجتماعيرررررة واي
 6ا ر: اإسكندرية

جتماعيرة يف إطرار اخلدارة األسس النلريرة للتنميرة اال(6 62005 دمحم، دمحم عبد اليتاح -15
 ا ر6:ادلكتب اجلااع  احلديثية6االجتماع

التيكرر  األ الدرر  وعالدتررو ردلسررؤولية االجتماعيررة  (620096 اشررف، ايسررطا دمحم، -16
:  ررزة 6ااجسررت   رر  انشررطرةرسررالة  6لرردى طلبررة اجلااعررة اإسررالاية بيرزةدلتيرر ات وبعرض ا
 6  الس م

ة دار ادلسر  6 عمراا: األردا: األسرة وتربية ال يرل(6 62011 الناشف، ىدى زلمطد -17
 6للنشر وال باعة

ا  دار صيعماا6 األردا:  6التنشئة االجتماعية لل يل (620136 علشري، عمر أدد -18
 6زيلللنشر والتط 

 


